
 

MINUTA ŞEDINŢEI 

 din data de 15.10.2021 

 

 În data de 15.10.2021 la ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliul judeţean 
Sălaj s-a desfăşurat dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind organizarea 
serviciului public de transport judeţean de persoane  prin curse regulate pe 
raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, (dezbatere înregistrată). 
 Proiectul de hotărâre este iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean 
Sălaj şi conţine: 

1. Regulamentul serviciului de transport judeţean de persoane prin 
curse regulate pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj; 

2. Caietul de sarcini al serviciului public de transport judeţean de 
persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a 
judeţului Sălaj; 

3. Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pe 
perioada 2022 – 2027 în judeţul Sălaj; 

4. Studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de gestiune a 
serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate pe raza administrativ teritorială a judeţului Sălaj; 

5. Modelul contractului de delegare a gestiunii a serviciului public de 
transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială 
de competenţă a UAT judeţul Sălaj; 

6. Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind organizarea 
serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj; 

7. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind organizarea 
serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj. 

 La dezbaterea Proiectului de hotărâre au participat Preşedintele 
Consiliului Judeţean Sălaj domnul Dinu Iancu – Sălăjanu, Secretarul General al 
Judeţului Sălaj domnul Cosmin – Radu Vlaicu, Directorul Direcţiei juridice şi 
administraţie locală doamna Letiţia Pop, inspector Compartiment transport 
doamna Filip Carmen – Garofiţa, precum şi reprezentanţi ai operatorilor de 
transport care efectuează transportul de persoane pe raza administrativ 
teritorială a judeţului Sălaj. 



 Dl. Dinu Iancu Sălăjanu Preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj prezintă 
materialul supus dezbaterii şi explică faptul că acum se face consultarea 
operatorilor de transport şi a tuturor celor interesaţi. Forma prezentată a 
Programului de transport are ca scop asigurarea unui serviciu de calitate 
pentru cetăţenii judeţului Sălaj. De asemenea, precizează că legislaţia în 
vigoare permite asocierea operatorilor de transport. Menţionează că instituţia 
este deschisă în faţa propunerilor unei variante mai bune decât cea prezentată. 
 Referitor la Programul de transport propus, operatorii de transport arată 
în unanimitate că nu sunt de acord cu acesta şi solicită menţinerea actualului 
Program de transport. 
 Solicită de asemenea stabilirea unui termen până la care se angajează că 
vor veni cu propuneri de constituire loturi de trasee pe zone geografice. 
 Menţionăm că nu a fost depusă nici o sugestie ori propunere scrisă până 
la data de 12.10.2021, astfel cum s-a precizat în anunţul de consultare publică. 

Ţinând cont de solicitarea, operatorilor de transport se stabileşte ca 
termen pentru formularea propunerilor data de 22.10.2021, ora 9.00, dată la 
care  se va desfăşura o nouă dezbatere  pe această temă. 
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